


শক্তি কী???



জীবদেদে শক্তির প্রভাব



জীবদেদে শক্তির উৎস



ATP কী???

• পূর্ণরূপঃ Adenosine Tri-Phosphate

গাঠক্তিক উপাোিঃ 

(i) পপদটাজ শকণরা বা রাইদবাজ

(ii) িাইদরাদজি ঘক্তিত ক্ষারক বা অ্যাদেক্তিি

(iii) ফসদফাক্তরক এক্তসে বা ফসদফি



ATP এর বযবদেে...



• ফসদফারাইদেশিঃ ফসদফি গ্রুপ যুি করার প্রক্তিয়া। এদত ATP পত শক্তি সক্ত ত েয়।

ADP + P = ATP

অ্যাদেদিাক্তসি োই ফসদফি+ফসদফি =অ্যাদেদিাক্তসি রাই ফসদফি

• ক্তে-ফসদফারাইদেশিঃ ফসদফি গ্রুপ বাে পেওয়ার প্রক্তিয়া। এভাদব ATP পেদক শক্তি মুি 

েয়।

ATP – P = ADP

অ্যাদেদিাক্তসি রাই ফসদফি - ফসদফি =অ্যাদেদিাক্তসি োই ফসদফি

ATP





জজবমুদ্রা...



সাদোকসংদেষর্
6CO2 + 6H2O + Light energy → C6H1206 + 6O2



সাদোকসংদেষদর্র উপাোি
সাদোকসংদেষদর্র প্রধাি উপাোি ৪ ক্তিঃ

(i) পলাদরাক্তফে

(ii) সূযণাদোক

(iii) পাক্তি (H2O)

(iv) কাবণি োই অ্ক্সাইে (CO2)



সাদোকসংদেষদর্র প্রক্তিয়া



সাদোকসংদেষদর্র েুইক্তি পযণায়

(i) আদোক ক্তিভণর পযণায়
(ii) আদোক ক্তিরদপক্ষ পযণায়



আদোক ক্তিভণর অ্ধযায় আদোক ক্তিরদপক্ষ অ্ধযায় 



আদোক ক্তিভণর পযণায়



পাক্তির ফদিাোইক্তসস



আদোক ক্তিরদপক্ষ পযণায়



কাবণি ক্তবজারর্ = গু্লদকাজ উৎপােি 

৩ ক্তি গক্ততপে বা প্রক্তিয়াঃ
(i) কযােক্তভি চি/ C3 চি
(ii) েযাচ ও স্ল্যাক চি / C4 চি
(iii) পিসুদেক্তসয়াি এক্তসে পমিাবক্তেজম/ CAM



ক্তচত্র ক্তেদয় পেদে পিই



C3 এবং C4 চদির তুেিা
C3 চি C4 চি

১) কযাক্তভভি, পবিসি এবং বযাশাম C3 চি
আক্তবষ্কার কদরি।

১) েযাচ ও স্ল্যাক C4 চি আক্তবষ্কার কদরি।

২) C3 চদির প্রেম স্থায়ী পোেণ ৩ কাবণিক্তবক্তশষ্ট 
ফসদফাক্তগ্লসাক্তরক এক্তসে।

২) C4 চদির প্রেম স্থায়ী পোেণ ৪ কাবণিক্তবক্তশষ্ট 
অ্ক্সাদো এক্তসক্তিক এক্তসে।

৩) C3 উক্তিদের সাদোকসংদেষর্ োর কম। ৩) C4 উক্তিদের সাদোকসংদেষর্ োর অ্দিক 
পবক্তশ।

৪) অ্ক্তধকাংশ উক্তিদে C3 চি সংঘক্তিত েয়। ৪) ভূট্টা, আে, মূোঘাস, অ্যামারিযাোস প্রভৃক্তত 
উক্তিদে C4 চি পেো যায়।

৫) C3 উক্তিদে শুধুমাত্র C3 চি সম্পাক্তেত েয়। ৫) C4 উক্তিদে C3 এবং C4 উভয় চিই 
সম্পাক্তেত েয়।



C3 উক্তিে



C4 উক্তিে



সাদোকসংদেষদর্ আদোর ভূক্তমকা



আদোর বর্ণাক্তের ধারর্া



Poll Question 01

(a) ফট োফসটফোরোইটেশন
(b) শ্বসন
(c) ক্রেবস
(d) অভিস্রবণ

সোটেোকসংটেষটণর সময় ADP ক্রসৌরশভি গ্রহন কটর ATP ক্রে পভরণে 
হওয়োটক ভক বটে? 



Poll Question 02

(a) ৬৮০ nm

(b) ৩৮০ nm

(c) ৫৮০ nm

(d) ২৮০ nm

সোটেোকসংটেষণ সবটেটয় িোটেো হয় কে েরটে ? 



Poll Question 03

(a) ক্ররোভ ন
(b) শককরো 
(c) আভমষ
(d) ভেভপড 

সবজু উভিদ সোটেোকসংটেষণ রভেয়োয় ক্রকোন খোদয তেভর কটর?



Poll Question 04

(a) Photosynthesis

(b) Photo Phosphate

(c) Photophosphorylation

(d) Photo light system

সোটেোকসংটেষটণর ইংটরভজ নোম ভক? 




